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FASE 4_LÍNIES D’ACTUACIÓ
INTRODUCCIÓ
MOB | MOBILITAT
01_Paciﬁcació dels carrers
02_Millora de l’accessibilitat
03_Millora de les connexions
04_Bicicleta
05_Aparcaments de vehicles privats a motor
06_Transport públic
ESP | ESPAI PÚBLIC
01_Ges ó
02_Augment de la biodiversitat
03_Posada en valor del patrimoni

ÍNDEX

BOT | DINAMITZACIÓ ESPAIS SINGULARS
01_Plaça Rojas Clemente
02_Plaça Sant Sebas à
03_Solar Jesuïtes
04_Plaça Maria Beneyto
05_Carrer Quart
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Complementant el procés, també s’han ngut en
compte les propostes per al barri recollides a la Consulta
ciutadana d’inversions en barris “decidim VLC” (octubre
2016-març 2017).
Aquestes línies d’actuació s’han estructurat en tres grans
blocs: mobilitat (MOB), espai públic (ESP) i dinamització
d’espais singulars (BOT). Tot i aquesta divisió -on les
accions s’han agrupat per aﬁnitat-, els blocs no són
estancs ni autònoms, de tal forma que les decisions que
es prenguen sobre cadascun d’ells pot afectar als altres.

INTRODUCCIÓ

Finalitzada la fase de formulació de propostes i
consensos, els treballs entren en la seua darrera fase de
concreció amb el plantejament de les línies d’actuació
que han sorgit els úl ms mesos al llarg de tot el procés
par cipa u. El Botànic es mou proposa a aquesta fase 4,
una sèrie de 14 ESTRATÈGIES deﬁnides en 30 ACCIONS
que tracten de recollir totes les demandes majoritàries
veïnals. Algunes propostes són molt concretes, altres
més conceptuals.
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Resulta important destacar que del procés no ha eixit
una proposta única de planiﬁcació per al barri, ja que
algunes accions es complementen, sent compa bles
ﬁns i tot en diferents terminis, però unes altres es
contradiuen entre si. Si bé existeix per part de la
ciutadania una clara voluntat per que es produïsca un
canvi en el model de mobilitat del barri i sobre tot una
redistribució dels usos de l’espai públic, avançant cap
a un model de ciutat pensada per a les persones, més
humana, verda, amable i inclusiva.

Pel que fa a l’ESPAI PÚBLIC, igualment es reclama un
tractament diferent dels espais oberts actuals del
barri. Aquest grup d’accions s’organitza en 3 estratègies
referides a ges ó -ac vació temporal dels solars
desocupats, neteja i ges ó de residus i ocupació de
la via pública d’an gues alineacions-, augment de la
biodiversitat, amb propostes que van des de la creació
de corredors verds i nous hàbitats que afavorisquen la
biodiversitat urbana, ﬁns a la implantació de sistemes
de drenatge sostenible o un canvi en el model de
manteniment de la jardineria. Finalment, la necessària
posada en valor del patrimoni, tan present al barri però
tantes vegades menyspreat.
L’úl m bloc fa referència a la DINAMITZACIÓ D’ESPAIS
SINGULARS, els quals, per la seua repercussió i
importància al barri, arrepleguen de forma transversal
moltes de les estratègies i accions deﬁnides en els dos
blocs anteriors, dirigides al canvi de model de ciutat
desitjat pels veïns. Els enclavaments proposats són la
Plaça Rojas Clemente, la Plaça Sant Sebas à, el Solar de
Jesuïtes, la Plaça Maria Beneyto i l’Eix Carrer Quart.

Cadascuna de les 30 accions descrites es presenta en
una doble ﬁtxa:
La primera pàgina de la ﬁtxa recull la informació escrita
en una primera descripció i jus ﬁcació del perquè
de l’acció i en quina part del procés s’ha proposat: ja
siga a les enquestes (enquesta par cipa va al Dia B!,
enquesta on-line o enquesta al mercat), entrevistes
als col·lec us, a qualsevol taller par cipa u del procés
((Re)coneix el Botànic, Mou-te al Botànic o Imagina
el Botànic) o a altres mitjans de par cipació (com els
citats pressupostos par cipa us de decidim VLC).
També a aquesta part escrita es planteja, en funció de
la intensitat de les demandes, la prioritat de l’actuació
proposada -alta, mitjana o baixa-, un possible termini
d’execució -curt, mig o llarg- i una es mació econòmica
de la implantació de l’actuació expressada en símbols (€
com més econòmica, €€ més costosa i €€€ una major
inversió). Per úl m, es localitzen les accions i es detalla
l’Àrea municipal i/o la Regidoria inicialment responsable
de posar en marxa cada acció.
Aquesta primera part escrita de la ﬁtxa es complementa
gràﬁcament en la segona pàgina, on es marquen al
plànol del barri ubicacions, delimitacions o propostes de
les accions descrites i es complementen amb fotograﬁes
i referències aplicables a les accions proposades.
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INTRODUCCIÓ

El bloc de MOBILITAT s’ordena en 6 estratègies
que recullen temes com la paciﬁcació de carrers
-delimitació de zona 30, carrers per vianants, canvi de
seccions de carrers o projectar camins escolars-, millora
de l‘accessibilitat i connexions i propostes per als
desplaçaments en bicicleta, transport públic i vehicles
privats a motor -especialment l’aparcament-.
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MOBILITAT
MOB_01 | PACIFICACIÓ DELS CARRERS
01_Delimitació zona 30
02_Projecte de camins escolars
03_Peatonalització d’alguns carrers
04_Canvi secció d’alguns carrers
MOB_02 | MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT
01_Estudi de l’accessibilitat al barri
MOB_03 | MILLORA DE LES CONNEXIONS
01_Connexions internes
02_Connexions perifèriques
MOB_04 | BICICLETA
01_Connexions xarxa carril bici
02_Aparcaments

MOBILITAT

MOB_05 | APARCAMENTS DE VEHICLES PRIVATS A MOTOR
01_Zona taronja
02_Control i ges ó de les places d’aparcament
03_Construcció aparcament públic
MOB_06 | TRANSPORT PÚBLIC
01_Millora de l’accessibilitat
02_Ges ó
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MOB_01

01

DELIMITACIÓ ZONA 30
EN TOT EL BARRI

PRIORITAT:

ALTA

MITJANA

BAIXA

MOBILITAT_PACIFICACIÓ DELS CARRERS

COST:
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JUSTIFICACIÓ

DELIMITACIÓ

En el PMUS, es proposa establir part del barri com zona 30. Aquesta proposta de delimitació parcial s’ha
discu t en diferents àmbits i majoritàriament s’ha considerat que seria interessant plantejar la delimitació
per a la totalitat del barri. En l’enquesta, una clara majoria de par cipants aposta per un major control de la
velocitat, per l’existència de més zones 30 i per donar prioritat a bicicletes i vianants.

Tot el barri (veure plànol) a excepció de les vies
perimetrals:

PROPOSAT:

DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic (Taula bicicleta)
Imagina el Botànic

Decidim València (VLC-2016-443)
Entrevistes
Enquestes
Altres

DESCRIPCIÓ

- Gran Via Ferràn el Catòlic
- Passeig de la Petxina
- Carrer de Guillem de Castro

ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE
- Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.
- Àrea d’Urbanisme.

TERMINIS:

La proposta consis ria en conver r tot el barri en «zona de velocitat 30», per a millorar la convivència entre
cotxes i bicicletes, alhora, es disminuiria la necessitat de crear carrils bici segregats fora de les vies principals.
El barri seria un àmbit ciclable en la seua totalitat.

- Carrer d’Àngel Guimerà
- Carrer de Conca

CURT

MIG

LLARG

- CURT TERMINI ( ): senyalització zona 30.
- LLARG TERMINI (

): reurbanització d’alguns carrers.

Aquesta reducció de la velocitat repercu ria també en una paciﬁcació dels carrers.

FASE 4_Línies d’actuació
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01_Plànol delimitació zona 30 del PMUS
02_Plànol delimitació zona 30 de la proposta
03_Par cipació durant el taller “Mou-te al Botànic”

01

02

03
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MOB_01

02

PROJECTE DE CAMINS ESCOLARS
PEL COL·LEGI CERVANTES

PRIORITAT:

MOBILITAT_PACIFICACIÓ DELS CARRERS

JUSTIFICACIÓ
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ALTA

MITJANA

BAIXA

COST:

El Col·legi Cervantes és un agent molt important en el barri, és l’única escola que hi trobem i acull gran
nombre d’alumnes i professors que s’hi desplacen diàriament. Segons les dades que s’han recollit en el taller
que es va realitzar en col·laboració amb el col·legi, una majoria dels alumnes hi van a peu o en transport
públic. La realització del projecte de camins escolars ha estat àmpliament recolzada pels par cipants en els
diferents tallers i ac vitats. Bé siga sol·licitant accions puntuals o d’una manera més global.

DELIMITACIÓ
Afecta a la totalitat del barri del Botànic.
ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE

PROPOSAT:

DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic
Imagina el Botànic

Decidim València (VLC-2016-313)
Entrevistes
Enquestes
Altres (Tallers al col·legi Cervantes)

- Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.

TERMINIS:

CURT

MIG

LLARG

DESCRIPCIÓ

- CURT TERMINI: realització del projecte amb l’escola.

La proposta consis ria en l’elaboració per part d’un equip tècnic d’un projecte de camins escolars. L’impuls i
ges ó ha de venir de la comunitat educa va, i posteriorment, l’ajuntament pot col·laborar en la senyalització
i millores en l’espai públic (passos de vianants, canvis semàfors, etc).

- MIG TERMINI: materialització de les millores en els
i neraris.

FASE 4_Línies d’actuació
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MOB_01.02
02

01

03
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01_Plànol resultant d’un dels tallers al col·legi Cervantes
02_Xiquets par cipant al taller
03_Iden ﬁcació dels equipaments i serveis al barri
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MOB_01

03

PEATONALITZACIÓ D’ALGUNS CARRERS
CREANT SUPERILLES

PRIORITAT:

ALTA

MITJANA

BAIXA

JUSTIFICACIÓ

MOBILITAT_PACIFICACIÓ DELS CARRERS

Des del primer moment del procés, els veïns han mostrat descontent amb la quan tat de tràﬁc que hi ha al
barri i es demanava la conversió en zones de vianants d’alguns espais i vials. També s’ha expressat la necessitat
d’adequar l’entorn d’alguns espais com el mercat Rojas Clemente i el Col·legi Cervantes reduint la presència
de tràﬁc en el seu entorn.
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COST:

DELIMITACIÓ

L’estructura viària del barri permetria aquesta transformació d’alguns dels seus carrers sense crear problemes
d’accessibilitat.

Caldria deﬁnir en projecte.

PROPOSAT:

- Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.
- Àrea d’Urbanisme.

DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic (Taula vianants i vehicles)
Imagina el Botànic

Decidim València (VLC-2016-202)
Entrevistes
Enquestes
Altres

DESCRIPCIÓ

TERMINIS:

CURT

MIG

LLARG

- CURT TERMINI ( ): peatonalització d’alguns carrers
amb mobiliari i senyalització.

Es tractaria de fer un estudi en profunditat del viari del barri en relació amb el de la ciutat per establir quins
carrers es podrien des nar a un ús peatonal, desconges onant el barri de trànsit. Aquesta acció serviria per
adequar l’entorn d’espais de trobada com l’escola i el mercat i per crear nous i neraris lliures de cotxes.

FASE 4_Línies d’actuació

ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE

- LLARG TERMINI (

): reurbanització d’alguns carrers.
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01

03

01_Esquema superilles a Barcelona
02_Exemple carrer peatonal superilla
03_Exemple delimitació superilla
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MOB_01

04

CANVI SECCIÓ D’ALGUNS CARRERS
ELIMINANT COTXES I AMPLIANT VORERES

PRIORITAT:

ALTA

MITJANA

BAIXA

MOBILITAT_PACIFICACIÓ DELS CARRERS

JUSTIFICACIÓ
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La queixa per voreres estretes i per la presència exagerada del cotxe en el barri és recurrent en totes les
ac vitats que s’han realitzat durant el procés. De fet, és representa u que 4 de les propostes presentades a
Decidim València nguen com objecte l’ampliació de voreres en diferents punts. Alguns dels carrers del barri
tenen voreres totalment insuﬁcients per a garan r l’accessibilitat mínima als vianants.

COST:

PROPOSAT:

Caldria deﬁnir en projecte.

DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic (Taula vianants)
Imagina el Botànic

Decidim València (VLC-2016-389/86/570/174)
Entrevistes (Parròquies, Ins tutoPax, COCEMFE)
Enquestes
Altres

DELIMITACIÓ

ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE
- Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.
- Àrea d’Urbanisme.

DESCRIPCIÓ
Es proposa eliminar alguna banda d’aparcament per poder fer un canvi en la secció dels carrers augmentant
l’amplada de les voreres. Aquesta acció també permetria la introducció de vegetació en algunes vies.

FASE 4_Línies d’actuació

TERMINIS:

CURT

MIG

LLARG
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01

03

01_Plànol situació carrers amb doble aparcament
02_(Re)coneix el Botànic - Voreres plenes d’elements
03_(Re)coneix el Botànic - Voreres amb secció reduïda
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